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مجید برزگر کارگردان
افتتاحیه جشنواره فجر خواهد بود

...

تلویزیون

سری جدید «آیینهخانه» روی آنتن
حســین قربانی تهیه کننــده دوره پنجم برنامــه تلویزیونی
«آیینه خانه» در گفت وگو با فارس اظهار کرد« :سری جدید
برنامــه «آیینه خانه» به تهیه کنندگی ســعید ســتودگان در
آینده ای نزدیک همانند گذشــته ،جمعه ها حوالی ساعت
 11صبح به روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت».
وی افزود« :با شناختی که از عوامل جدید ساخت این برنامه
دارم ،سری جدید که با تحول در قالب و فضای برنامه همراه
است ،بهتر از گذشته مهمان خانه های مردم خواهد بود».
او همچنین با اشاره به اســتقبال خوب مردم از این برنامه،
گفت« :از جمله دالیل ادامه دار بودن برنامه «آیینه خانه» از
سال  90تاکنون ،بیانات زیبا و کارشناسانه شهاب مرادی
و همچنین بازخوردهای خوب و مثبتی بود که مردم به این
برنامه داشتند که با اجرای مجریهای خوب و توانمند این
برنامه همــراه بود که الزم اســت همین جا از ســیدعلیرضا
قوامی ،مجری خوب این فصل از برنامه که بیشترین حضور
را در بیــن مجری های برنامــه آیینه خانــه از ابتــدا تاکنون
داشت ،تشکر و قدردانی کنم».

بازگشت عموهای فیتیله ای با «دوقلوها»
محمد مســلمی بازیگــر تلویزیون و ســینما در گفت وگو با
میــزان ،درباره آخریــن خبرها از ســری جدیــد عموهای
فیتیلــه ای گفــت« :قصدمــان ســاخت ژانــر جدیــدی از
«عموهــای فیتیلــه ای» بــود بــه همین دلیــل تولیــد این
مجموعــه را در قالــب ســریالی بــا نــام «دوقلوهــا» بــه
تهیه کنندگــی مهــدی بصیــری در ســال  97و پــس از
عید نوروز آغــاز می کنیــم ».وی درباره موضــوع و فضای
«دوقلوهــا» بیــان کــرد« :در مجموعــه جدیدمــان فضای
مفرح و شادی را به مخاطب ارائه می دهیم که محور اصلی
داستان را دوقلوها برعهده دارند».
این بازیگر دربــاره دلیل نام گــذاری «دوقلوها» برای این
برنامه اظهار کرد« :دو شــخصیت دوقلــو در این مجموعه
حضور دارند و اتفاقات و مســائل متعددی توســط این دو
شــخص روی می دهد و قصه های جدید و متفاوتی را رقم
می زنند کــه برای مخاطب جذاب اســت بــه همین دلیل
برای این برنامه نام «دوقلوها» گذاشــته شــد ».مســلمی
ادامه داد«« :دوقلوهــا» در ژانر کمدی بــا حمایت وزارت
بهداشــت در  100قســمت  30دقیقــه ای بــا محوریــت
بهداشت برای شبکه دو سیما تولید می شود ».وی درباره
بازیگران این اثر خاطرنشان کرد« :من و علی فروتن نقش
شــخصیت های اصلی یعنی دوقلوها را بــازی می کنیم و
حمید گلی نیز نقــش دیگری را برعهــده دارد .همچنین
بازیگران دیگری نیز به مجموعه اضافه می شوند».

...

جشنواره فجر

فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر
در بازار سیاه
ایلنا  -در حالی که پیش فروش بلیت های سی وششــمین
دوره جشــنواره فیلــم فجــر از طریق ســایت ســینماتیکت
همچنان ادامه دارد ،همزمان بازار سیاه و غیررسمی فروش
بلیت ها نیز فعال شــده و بهای بلیت ها را به سه برابر قیمت
واقعی رسانده است.
پیش فروش بلیت ها از  30دی ماه آغاز شــد و اســتقبال به
اندازه ای بود که در همان  20دقیقه اول فروش اینترنتی،
بیش از  77هزار بلیتفروخته شد .استقبال از پیشفروش
فیلم ها درنهایت موجب شــد مسئوالن جشــنواره ظرفیت
جدیدی را به پیش فروش فیلم هــا اضافه کنند با وجود این
مانند سالهای گذشته ،بازار سیاه فروش بلیتها در همین
یکی دو روز رونق گرفته است.
در حالــی کــه ســری 11تایــی بلیت هــا از طریــق ســایت
سینماتیکت در بهترین ســینما 132 ،هزار تومان فروخته
می شــود ،قیمت این بلیت ها در بازار ســیاه تــا  350هزار
تومان نیز میرسد.
بازار ســیاه فــروش بلیت هــا از طریــق نرم افزارهــای تلفن
همراه مشــهوری صورت می گیرد و از قرار معلوم گروهی،
بلیت خریداری کرده اند و بــا آگهــی دادن از طریق این دو
ســایت ،بلیت های خــود را بســیار گران تر از قیمت اصلی
می فروشــند .در بــازار ســیاه بلیت هــای جشــنواره فیلــم
فجر ،قیمت بلیت هــا از  150هــزار تومان آغــاز و به 350
هزار تومان می رســد .هرچه زمان نمایــش فیلم ها به عصر
نزدیک تر باشــد ،قیمت بلیت ها هم بیشــتر می شــود تا در
نهایت بهای بلیت فیلمهایی که در ساعت  22نمایش داده
میشود به بیشترین میزان خود میرسد.

...

گزیده ای از بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از مستندسازان جوان

چهره ها و خبر ها

شمامیتوانیدبهتاریخوحقیقت،خدمتکنید
پنــج شــنبه  21دی ماه امســال ،جمعــی از مستندســازان
جوان ،در دیداری بــا رهبر انقالب شــرکت کردند .یک روز
پس از این دیدار ،ایشــان در پیامی پنج بندی ،توصیه هایی
را خطاب به مستندسازان نوشــتند؛ پیامی که شنبه منتشر
شد و متن کامل آن را روز گذشته در همین صفحه خواندید.
ایــن متــن که بــه نــام «منشــور مســتند انقــاب اســامی»
شــناخته می شــود ،یک شــنبه در مراســمی در محل حوزه
هنری ســازمان تبلیغات اســامی توســط نادر طالب زاده،
مستندســاز پیش کسوت ،رونمایی شــد .متنی که در ادامه
می خوانید ،ســه فراز برگزیده از بیانات ایشــان در دیدار با
مستندسازان اســت که روز گذشته توســط وب سایت دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب منتشر شد:
[...ساخت] فیلم مستند ،یکی از اقبالهای
هنــری امــروز جمهــوری اســامی اســت؛
ّ
الحمــدلل مســتندهای خوبــی ســاخته
می شود .اساس ًا فیلم مستند ،چیز باارزشی
ّ
الحمدلل جهــت ،جهــت انقالبی و
اســت و
دینی و ارزشــی اســت؛ ســعی کنید این جهت را حفظ کنید.
سعی کنید گرایش های هنری محض و چیزهایی که معمو ًال
برای هنرمنــد جالب اســت -شــهرت و ماننــد آن -آن صفا و
صمیمیت هنر انقالبی را از شما نگیرد .هنر انقالبی هنر است
و در عین حال در آن دروغ نیست ،فریب نیست ،فساد نیست،

1

جواد عزتی این روزها در حال بازی در فیلم ســینمایی «دو
طبقه روی پیلوت» اثــر ابراهیم ابراهیمیان اســت و در این
فیلم ،باالناز شاکردوست ،حمیدرضا آذرنگ
و سعید آقاخانی همبازی شــده است .او در
جشنواره امسال ،فیلم دفاع مقدسی «تنگه
ابوغریب» را خواهد داشت.

اغوا نیست؛ هنر اسالمی این است؛ این روحیه را حفظ کنید،
این را نگه دارید ،این خیلی باارزش است.
امروز دشــمنان ایــن ملــت و دشــمنان این
انقالب و دشمنان این نهضت عظیم مردمی
که به برکت دین به وجود آمده -به ســراغتحریف و دروغ و تغییر واقعیات در ذهن ها و
این ها رفته اند؛ چیزی که می تواند ذهن ها
را روشــن کنــد ،همیــن مســتندهای شماســت .البتــه فیلم
غیرمســتند هــم می تواند نقــش ایفا کنــد -در ایــن تردیدی
نیســت -امــا مســتند ،سرراســت تر و روراســت تر و متکی به
واقعیت و نشاندهنده [آن است] .اگر بتوانید این جهتگیری
انقالبی و این صداقت انقالبی را حفظ کنید ،خیلی میتوانید
خدمت بکنید به کشــور و به انقــاب و به مردم و بــه آینده و به
تاریخ و به حقیقت؛ میتوانید خیلی خدمت بکنید.
دو جور میشود انتقاد کرد :یک انتقادی که
وقت شنیدن ،شنونده آن را فحش و دشنام
تلقی میکند؛ یک انتقادی که همان مطلب
است اما وقتی که شنونده آن را میشنود ،آن
را نصیحت تلقی می کند؛ دو جور می شــود
حرف زد؛ سعی کنید آن نوع اول نباشد یعنی گرایش به سمت
آن نوع اول نباشد؛ در زمینه کارهای انتقادی ،این را من عرض
میکنم به شما ،این را توصیه میکنم.

2

ترانه علیدوستی از دوشنبه هفته آینده ،فصل سوم سریال
«شهرزاد» را در شبکه نمایش خانگی خواهد داشت .او که
بــه تازگــی تولــد  34ســالگی خود را جشــن
گرفته ،از ســتاره های غایب جشنواره ملی
فیلم فجر است و در این رویداد سینمایی
حضور نخواهد داشت.
سعید آقاخانی در سریال « 87متر» به کارگردانی کیانوش
عیاری بازی خواهد کرد و غالب بازی او در ســکانس هایی
است که در گرجستان تصویربرداری میشود.
آقاخانــی ســریال «شــب عیــد» را هــم
کارگردانی کــرده کــه از گزینه های پخش
نوروزی است.
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ساره بیات مدتی است در فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به
کارگردانی محمدرضا هنرمند بازی می کند و در این فیلم
برای اولین بار با حمید فرخنژاد همبازی شده است.
بیــات امســال «زرد» را روی پــرده داشــت که
توانســت عنوان پرفروش تریــن فیلم کمدی
سال را از آن خود کند.

«سه بیلبورد »...برنده بزرگ انجمن بازیگران
درام جنایی «سه بیلبورد خارج از ابینگ ،میزوری» با کسب
ســه جایزه از ســوی انجمن بازیگران آمریکا در رشــتههای
اصلیشاملبهترینگروهبازیگری،بهترینبازیگرنقشاول
زنبرایفرانسیسمکدورمندکهنقشمادریعزادارراایفا
کردهوبهترینبازیگرنقشمکملمردبرایسمراکول؛برنده
بزرگ مراسم دیشب شد .در بخش تلویزیون هم سه سریال
«اینماهستیم»«،ویپ/معاونرئیسجمهور»و«دروغهای
کوچکبزرگ»جوایزاصلیانجمنبازیگرانرادروکردند.
همچنین با اهــدای جایزه دســتاورد حرفهای بــه مورگان
فریمن،ازاینبازیگرکهنهکارهالیوودتقدیرشد.
به گــزارش آی ســینما ،همزمان ،گری اولدمــن موفق به

دریافــت جایزه بهتریــن بازیگر نقش اول مــرد برای بازی
در نقــش وینســتون چرچیــل در درام تاریخــی جنگــی
«تاریک ترین ســاعت» شــد .اولدمن در رقابت با مدعیان
مطرح رشته بازیگری در فصل جوایز امسال شامل تیموتی
شاالمیبازیگر«مرابهنامتصدابزن»،جیمزفرانکوبازیگر
«هنرمند فاجعه» ،دنیل کالویا بازیگر «برو بیرون» و دنزل
واشنگتن بازیگر «ارباب رومن اسرائیل» پیروز میدان شد.
فرانکو به تازگی از سوی پنج زن به آزار و اذیت جنسی متهم
شده اســت و با این حال ،در مراسم یک شنبه شب حضور
پیدا کرد« .ســه بیلبورد »...در رقابت بــا «مریض بزرگ»،
«برو بیرون»« ،لیدی برد» و «گل آلود» جایزه بهترین گروه

...

پیشنهاد روز

بازیگری را به خود اختصاص داد .حدود  130هزار عضو
کنونی انجمن بازیگران آمریکا ( )SAGواجد شــرکت در
رایگیری امسال بودند.
طی  22ســال گذشــته ،برنده جایزه انجمن بازیگران در
رشته بهترین گروه بازیگری در  11دوره موفق به دریافت
جایزه اســکار بهترین فیلم شــده اســت .ســال گذشــته،
«چهرههای پنهان» جایزه بهترین گروه بازیگری را از سوی
انجمن بازیگران دریافت کرد اما در نهایت ،فیلم «مهتاب»
جایزه اســکار بهترین فیلم را با خود به خانــه برد .در دوره
قبل از آن ،فیلم های «اســپاتالیت» و «مــرد پرنده ای» هر
دو موفق به دریافت جایزه بهتریــن گروه بازیگری و جایزه

...

اظهار نظر روز

اسکار بهترین فیلم شدهاند.
دو هفته پیش« ،ســه بیلبورد »...با دریافت جایزه بهترین
درام ،بهتریــن بازیگر نقش اول زن ،بهتریــن بازیگر نقش
مکمل مرد و بهترین فیلمنامه برای مارتین مکدونا ،جوایز
گلدن گلوب امســال را درو کرد« .شــکل آب» جدیدترین
ســاخته گیرمو دل تــورو که شنبه شــب با دریافــت جایزه
اصلی انجمن تهیهکنندگان آمریکا تقدیر شد ،در دو رشته
بهترین بازیگر نقش اول زن (ســالی هاوکینــز) و بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد (ریچــارد جنکینز) نامزد دریافت
جایزه بود اما به کل نادیده گرفته شد و دستخالی مراسم
اهدای جوایز انجمن بازیگران را ترک کرد.

...

حاشیه روز

پشت صحنه «لیسانسه ها  »2را امشب ببینید

مکری :ادامه سریال ترکی را بعد از یک سال دیدم

کارت عروسی جنجالی بهاره رهنما

دیشــب آخریــن قســمت ســریال تلویزیونــی
«لیسانســه ها  »2از شــبکه ســه روی آنتــن رفت
و طبق اعالم ســازندگان ،قرار اســت امشب در
همان ســاعت پخش سریال ،پشــت صحنه این
مجموعــه روی آنتن برود .اگرچه ســاعت پخش
سریال درچندقسمت اخیردچاربینظمی شده
و باید از 20:20منتظر پخش این مجموعه ماند!
با این حال امیر کاظمی ،بازیگــر نقش «مازیار»
خبر از پشت صحنه ای مفصل داده و پیشنهاد کرده که مخاطبان سریال ،این
برنامه را از دست ندهند .او و دیگر بازیگران این مجموعه از جمله امیرحسین
رستمی ،هوتن شکیبا و بیژن بنفشهخواه هم در این روزهای آخر ،از سعهصدر
مسئوالن نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی و رسانهها تشکر کردهاند.
«لیسانسهها  »2که از اوایل آذر روی آنتن شبکه سه رفت ،با کنایههای پرشمار
اجتماعی-سیاسی ،با استقبال خوبی مواجه شده بود.

شهرام مکری کارگردان سینما که با فیلم «ماهی
و گربه» شــناخته می شــود ،در گفت وگو با ایلنا
درباره تأثیر سریال های ترکیه بر سینمای ایران
حرفهایی خواندنی زده است .او با مثالی بامزه
درباره ســریال های ترکــی گفته« :خــود من هر
ســال عید به دیدن مادرم می روم و مادر من این
سریالها را دنبال میکند .من عید سال گذشته
به دیدن مادرم رفتم و قسمتهایی از یک سریال
ترکی را دیدم .امســال نیز دوبــاره که به دیدنش رفتم قســمت های دیگری از
آن سریال را دیدم و متوجه شدم در طول یک ســال هیچ اطالعاتی را از دست
نداده ام!» او در این باره ادامه داده است« :همین مســئله سینمای ما را نیز به
خطر انداخته است .بسیاری از فیلم ســازان فکر می کنند که حجم اطالعات
در فیلم ها می تواند به همین اندازه کم و خالصه باشــد .بسیاری از فیلم های
سینمایی را براساس همین مبنا میسازند و اتفاقا پرفروش نیز میشوند».

حتم ًا مراسم عروســی جنجالی بهاره رهنما را
به خاطر دارید؛ اتفاقی پرحاشیه که تا چند روز،
شبکه های اجتماعی را به تسخیر خود درآورده
بــود و از ازدواج مجــدد او تــا تصاویــر تبلیغاتی
منتشرشده از مراســم ،همگی در کانون توجه
مخاطبــان قرار داشــت .حــاال به تازگــی خانم
بازیگــر از کارت عروســی اش رونمایــی کــرده
است؛ کارتی که ظاهر ًا روکش طالیی و احتما ًال
قیمتی باال دارد .بهاره رهنما در توضیح این عکس نوشــته« :هک روی ورق
طال»  .کاربران شــبکه های اجتماعی هم جز ایرادی که به نوشــتن اشــتباه
«هک» (به جای «حک» ) گرفته انــد ،بیش از هرچیز به تفاخــر این بازیگر به
کارت عروســی اش خرده می گیرنــد .از طرفی بســیاری از کاربــران هم از
توجه بیش از اندازه به بهاره رهنما و همسرش دلخورند و در فضای مجازی
اعتراض خود را بیان می کنند.

محمــد خزاعــی ،تهیه کننــده ســینما کــه امســال
تهیه کنندگــی «بــه وقــت شــام» ابراهیــم حاتمی کیــا را
برعهده داشــت ،برای پنجمین بار متوالی از سوی رئیس
سازمان بسیج ،دبیر جشنواره بین المللی
فیلــم مقاومــت شــد .او تهیه کنندگــی
«قالده هــای طــا» را هــم در کارنامــه
دارد.

...
تئاتر

حذف «روز عقیم» از جشنواره تئاتر فجر
مهر  -بنابــر اعــام روابط عمومــی نمایش اجــرای «روز
عقیــم» بــه نویســندگی و کارگردانــی حســین کیانی در
جشنواره تئاتر فجر حذف شد.
کیانــی کارگردان ایــن اثــر نمایشــی اعالم کــرد که یک
شنبه شب ،اول بهمن مهدی شــفیعی ،مدیرکل هنرهای
نمایشــی به او اعــام کرده اســت« :رویدادهــای نمایش
«روز عقیم» و خط ســیر شــخصیت ها و چهارچوب روایی
و تاریخی داســتان ،آن قدر تلخ و گزنده اســت که مناسب
جشــن انقــاب و جشــنواره تئاتر فجر نیســت».
اجــرا در
ِ
این مطلــب در حالــی اعالم می شــود که روابــط عمومی
جشنواره تئاتر فجر این خبر را به طور رسمی اعالم نکرده
و نقل قول مدیرکل هنرهای نمایشــی نیز از سوی روابط
عمومی نمایش اعالم شده است.
این نمایش قرار بود دیروز دوم بهمن ماه در بخش مســابقه
تئاتر ایــران و در دو نوبــت  18و  20:30در تاالر چهارســو
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود.

...

سینمای جهان
اعالم نامزدهای بدترین های سینما
در سال 2017
نامزدهــای جوایز ســاالنه تمشــک طالیــی برای
معرفــی بدترین هــای ســال ســینما بــا حضــور
چهره هــای سرشــناس و برنــده اســکار اعــام
شــد .بــه گــزارش ایســنا ،پنــج فیلــم «مومیایی»،
«دگرگون شــوندگان :آخریــن شــوالیه»« ،پنجــاه
طیف تاریکتر»« ،فیلم ایموجی» و «گارد ساحلی»
فیلم هایی هستند که برای جایزه تمشک طالیی
بدترین فیلم ســال رقابت می کننــد .خاویر باردم
برای «مادر» ،مل گیبســون بــرای «خانــه بابا ،»2
راسل کرو برای «مومیایی» ،آنتونی هاپکینز برای
«تصادف» و «دگرگون شوندگان :آخرین شوالیه»
نامزدهای نامدار بدترین بازیگر نقش مکمل مرد
سال هستند و نام ســوزان ســراندون نیز در میان
نامزدهای تمشــک طالیــی بدتریــن نقش مکمل
زن به چشــم می خورد .در شــاخه بدتریــن بازیگر
زن ســال نیز جنیفر الورنس بازیگر برنده اســکار
برای فیلم «مادر» ،اما واتسون برای فیلم «دایره»،
کتریــن هــگل بــرای فیلــم «فراموش ناشــدنی» و
داکوتا جانســن برای فیلم «پنجاه طیف تاریک تر»
مهمترین نامزدها هستند و در شاخه بدترین بازیگر
مرد ســال نیز نام چهره های سرشناسی چون تام
کروز برای «مومیایــی» ،جانی دپ بــرای «دزدان
دریایی کارائیب :مرد مرده قصه نمیگوید» ،مارک
والبرگ برای «خانه بابا  »2و «دگرگون شوندگان:
آخرین شوالیه» و زاک افرون برای «گارد ساحلی»
دیــده می شــود .دارن آرنوفســکی بــرای «مادر»،
مایــکل بِــی بــرای «دگرگون شــوندگان :آخریــن
شوالیه» ،جیمز فولی برای «پنجاه طیف تاریکتر»،
الکــس کورتزمــان بــرای «مومیایــی» و آنتونــی
لئونیدیس برای «فیلم ایموجی» نیز نامزد تمشک
طالیی بدترین کارگردانی ســال هستند .مراسم
اعطای جوایز تمشک طالیی روز سوم مارس (12
اســفند) ،یک روز پیش از مراســم اســکار 2018
برگزار میشود.
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